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Banjir Setinggi Dua Meter Rendam
2.433 Rumah Warga Cirebon
CIREBON (IM) Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten
Cirebon, Jawa Barat, Alex
Suheriyawan mengatakan,
hujan yang mengguyur daerah tersebut pada Sabtu (5/3)
mengakibatkan 2.433 rumah
warga terendam banjir dengan ketinggian hingga dua
meter.
“Ada 2.433 rumah milik
warga dan puluhan fasilitas
umum yang terendam banjir,” kata Alex di Cirebon,
Minggu (6/3).
Alex mengatakan, jumlah
rumah warga yang terendam
banjir itu tersebar di beberapa
desa di empat kecamatan
yang berada di Kabupaten
Cirebon, yaitu Kecamatan
Waled, Plered, Arjawinangun,
dan Klangenan.
Menur utnya bencana
banjir yang merendam 2.433
unit rumah itu, setelah hujan dengan intensitas tinggi
melanda daerah itu, Sabtu
sore hingga malam. Hal itu
mengakibatkan sungai yang

melintasi daerah tersebut
meluap dan masuk ke pemukiman warga yang berada di
sekitar lokasi.
“Banjir ini disebabkan
intensitas hujan yang tinggi,
sehingga menyebabkan Sungai Ciberes, Cikenangadan
Posong meluap ke pemukiman warga,” tuturnya.
Alex mengatakan, untuk
ketinggian air yang merendam banjir di beberapa desa
di empat kecamatan itu mulai
dari 30 sentimeter hingga dua
meter.
Sementara untuk warga
yang terdampak banjir tercatat sebanyak 3.364 KK atau
9.707 jiwa, sedangkan yang
mengungsi ke tempat lebih
aman ada 75 jiwa.
“Untuk kondisi hingga
Minggu pagi, ada yang sudah
surut dan sebagian masih
terendam banjir,” katanya.
Alex menambahkan, pihaknya langsung menerjunkan tim untuk melakukan
pendataan dan evakuasi bagi
warga yang rumahnya terendam banjir. pur

Angin Puting Beliung Hantam Bogor,
Sejumlah Fasilitas Publik Rusak
BOGOR (IM) - Angin puting beliung menerjang beberapa
wilayah di Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, menyisakan sejumlah
fasilitas publik rusak di lima titik
dalam waktu bersamaan.
Salah satu lokasi kejadian
di Kecamatan Citeureup, angin
puting beliung bahkan membuat
tiang penyangga milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di
Kampung Jembatan II, RT 04/
RW 07, Kelurahan Karang Asem
Barat, Kecamatan Citeureup,
Kabupaten Bogor roboh. Awalnya, kabel aliran listrik tertimpa
pepohonan.
Ketua RT 04, Oman mengatakan, robohnya tiang tersebut
saat terjadi terjangan angin kencang yang datang dari arah utara.
“Pas ada angin kenceng, satu
pohon tumbang terus nimpa kabel, mungkin karena nggak kuat
nahan beban akhirnya tiang beton milik PLN tersebut roboh,”
tuturnya, kemarin.
Robohnya tiang penyangga
milik PLN tersebut, lanjut Oman,
menimpa beberapa bangunan
semi permanen yang berada tepat
di bawah tiang penyangga.
“Salah satunya ada warung
kelontongan milik bu Eha yang

ketimpa, tapi alhamdulillah beliau nggak apa-apa, hanya saja
kondisinya saat ini masih syok,”
lanjutnya.
Staf Kedaruratan dan Logistik (Ratik) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Bogor,
Jalaludin menyebutkan, akibat
angin puting beliung tersebut
menyebabkan sedikitnya lima
kecamatan di Kabupaten Bogor
terdampak dengan keluhan yang
berbeda.
“Titiknya di Kecamatan
Citeureup ada tiang penyangga
yang roboh, di Cibinong dan
Rumpin mengalami pohon roboh membentang di jalan, lalu
di Kecamatan Gunung Putri
dan parung merebohkan dinding
rumah milik warga,” ungkapnya.
BPBD yang mengambil
langkah cepat untuk melakukan
penanganan pertama pun turut
mengimbau masyarakat terus
berwaspada.
“Kami selalu melakukan patroli pascaangin kencang, begitu
pula kami mengimbau masyarakat agar terus waspada mengingat
cuaca khususnya di Kabupaten
Bogor ini tidak menentu,” pungkasnya. gio
IDN/ANTARA

AKSI MEMBERSIHKAN BENDA CAGAR BUDAYA
Pegiat pemerhati benda cagar budaya
membersihkan arca di Situs Mbah Gempur,
Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten, Jawa
Tengah, Minggu (6/3). Aksi gotong royong
membersihkan benda cagar budaya yang
diikuti oleh warga dan Komunitas Pemerhati
Cagar Budaya Klaten itu bertujuan untuk
menjaga dan merawat benda cagar budaya
yang memiliki nilai sejarah.

Puncak Kerap Macet Parah,
Bupati Cianjur Minta Tolong Presiden
CIANJUR (IM) - Kemacetan di kawasan Puncak sudah cukup parah. Bahkan pada
akhir pekan lalu yang bersamaan
dengan libur Isra Miraj, kendaraan terjebak kemacetan hingga
belasan jam. Kondisi tersebut
berimbas ke Kabupaten Cianjur,
Jawa Barat. Berbagai aktivitas
masyarakat, termasuk sektor
pariwisata ikut terdampak.
Karena itu, Bupati Cianjur,
Herman Suherman pun meminta bantuan Presiden Joko
Widodo mencari solusi terhadap
fenomena kemacetan di kawasan
Puncak. “Kami meminta pak
Presiden Jokowi bisa membantu
mengatasi masalah kemacetan di
jalur Puncak ini,” kata Herman,
Minggu (6/3).
Upaya yang dimungkinkan
menjadi solusi masalah kemacetan di jalur Puncak, kata Herman, yakni percepatan pembangunan jalur Puncak 2. Sejauh ini,
sebut Herman, pembangunan
jalur Puncak 2 terkesan lamban.
“Kalau Cianjur sebetulnya sudah
investasi walaupun jalan eksisting.
Alhamdulillah sudah ada pembetonan,” ucap Herman.
Upaya pembetonan jalan

eksisting yang dilakukan Pemkab
Cianjur mendapat apresiasi dari
aparatur desa di Kabupaten
Bogor. Mereka berterima kasih
karena cukup terbantu dengan adanya pembetonan. “Jalan
eksisting ini sudah kita tangani,”
ungkapnya.
Ditanganinya jalan eksisting
di Puncak 2 dengan cara dibeton,
kata Herman, membuktikan keseriusan Kabupaten Cianjur agar
bisa terealisasi. Pasalnya, Puncak
2 diharapkan menjadi jalan alternatif bagi para pengendaraan saat
kawasan Puncak macet parah.
“Kami mendukung dengan
pembangunan jalan Puncak 2,”
tegas Herman.
Panjang jalur Puncak 2
sekitar 32 kilometer. Jalurnya
terbentang dari kawasan Sentul
di Kabupaten Bogor hingga ke
Cipanas di Kabupaten Cianjur.
Panjang jalan yang masuk ke
Kabupaten Bogor hampir 23
kilometer. Sedangkan yang ada
di Kabupaten Cianjur sepanjang
lebih kurang 9,7 kilometer.
“Kalau yang ruas jalan
utamanya itu kewenangannya
pemerintah pusat,” pungkasnya. pur
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BANJIR DI JAMBI

Warga berjalan di halaman sekolah yang tergenang banjir di Kota Baru, Jambi, Minggu (6/3). Sejumlah rumah di kota itu
terendam banjir hingga setinggi paha orang dewasa setelah diguyur hujan lebat selama lebih dari 4 jam.

SEBUT WILAYAH TAK BERTUAN

Bima Usulkan Pembangunan
Terminal Tipe A di Simpang Ciawi
Wali Kota Bogor, Bima Arya
mengatakan, di Simpang Ciawii
memang seperti daerah ‘tidak bertuan’
yang sudah sangat lama sekali
kompleks dan semrawut. Ini menjadi
langkah signifikan tidak saja jangka
pendek tapi juga jangka panjang untuk
membangun Terminal Tipe A yang
terintegrasi.
BOGOR (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor
mengusulkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

(BPTJ) untuk membangun
Terminal Tipe A di Simpang
Ciawi.
Pembangunan Terminal
Tipe A di Simpang Ciawi Kota
Bogor diusulkan Pemkot Bo-

gor sebagai salah satu upaya
untuk menangani kemacetan
di wilayah tersebut.
Wali Kota Bogor, Bima
Arya mengatakan, di Simpang
Ciawi ini memang seperti daerah ‘tidak bertuan’ yang sudah
sangat lama sekali kompleks
dan semrawut, ini menjadi
langkah signifikan tidak saja
jangka pendek tapi juga jangka
panjang untuk membangun
Terminal Tipe A yang terintegrasi.
“Apa yang kami lakukan
memang tidak hanya mengurai
lalu lintas atau beautifikasi, harus beyond beautifikasi, karena
ada potensi bangkitan ekonomi
di sana, baik Kota maupun
Kabupaten Bogor serta pemerintah pusat,” ungkap Bima

Kontraktor RSUD Bogor Utara Diberi
Waktu Tambahan dan Sanksi Denda

BOGOR (IM) - Kontraktor proyek pembangunan
proyek pembangunan RSUD
Bogor Utara diberikan perpanjangan waktu 50 hari. Selain itu mereka juga dikenakan denda Rp 93.600.000 per
hari oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Bogor.
Selama 50 hari atau sampai tanggal 19 April dan
dimulai awal Bulan Maret
kemarin. Kontraktor RSUD
Bogor Utara dituntut ngebut
dalam bekerja menuntaskan
20 persen sisa pekerjaan
pembangunan tersebut.
“Proyek pembangunan
RSUD Bogor Utara yang
dikerjakan oleh PT. Jaya Semanggi Enjineering itu pada
akhir Bulan Februari lalu ada
di angka 80 persen, setelah
sebelumnya kami berikan
kompensasi waktu karena
adanya kendala di lahan. Di
awal Maret kemarin, kami
memberikan perpanjangan
waktu kerja 50 hari disertai
denda Rp 93.600.000,- perhari,” kata pejabat pembuat
komitmen proyek pembangunan RSUD Bogor Utara,
Ani Bersari Harahap kepada
wartawan, Minggu (6/3).
Ani Bersari Harahap
mengharapkan PT. Jaya Semanggi Enjineering bisa

segera menuntaskan pekerjaan pembangunan RSUD
Bogor Utara, karena semakin
cepat pekerjaannya, maka
semakin kecil sanksi denda
yang diberikan.
“Saya mengharapkan
mereka segera menuntaskan
pekerjaan pembangunan
RSUD Bogor Utara dan
tidak mensia-siakan anggaran bantuan keuangan
Pemprov Jawa Barat sebesar
Rp 93.600.000.000,- karena
sulit mendapatkan anggaran
sebesar itu di masa pandemi
Covid-19,” harap Ani.
Wanita yang saat ini menjabat sebagai Kabid Sumber
Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor
ini merangkan PT. Jaya Semanggi Enjineering telah
dibayarkan termin kedua, sementara termin ke tiga akan
dibayarkan kalau sudah ada
perubahan parsial anggaran
pendapatan belanja daerah
(APBD) tingkat I.
“Duitnya dah ada karena ini kan anggarannya dari
Pemprov Jawa Barat, kami
menunggu mekanisme, perubahan parsial APBD tingkat
I dan review Inspektorar Kabupaten Bogor untuk mencairkan pekerjaan yang meluncur ke Tahun 2022 yang harus-

nya selesai di akhir Tahun 2021
lalu,” terangnya.
Diwawancara terpisah,
Bupati Bogor, Ade Yasin
memaparkan bahwa besar
harapan pembangunan tahap
pertama Gedung RSUD Bogor Utara bisa segera selesai,
untuk selanjutnya dibangun
tahap kedua dan tahap ketiga.
“Pembangunan RSUD
Bogor Utara itu ada 3 tahap,
saat ini yang sedang dibangun Gedung A, dan kedepan
akan dibangun Gedung B,
Gedung C dan juga sarana
prasarana pendukung lainnya. Pembangunannya, juga
akan disesuaikan dengan kesiapan anggarannya,” papar
Ade Yasin.
Dari informasi yang dihimpun, warga di Kecamatan
Gunung Sindur, Ciseeng, Parung, Rumpin dan sekitarnya
mengharapkan RSUD di Bogor Utara bisa segera beroperasi. Kketiadaan rumah sakit
di wilayahnya, membuat mereka lebih memilih berobat ke
rumah sakit yang ada di Kota
Depok atau Kota Tangerang
Selatan, ketimbang ke RSUD
Cibinong atau RSUD Leuwiliang karena dengan berbagai alasan, salah satunya
waktu tempuh yang lebih
cepat. gio

KERETA API WISATA AMBARAWA
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Pengunjung naik kereta api wisata di Museum Kereta Api Ambarawa,
Semarang, Jawa Tengah, Minggu (6/3). Museum Kereta Api Ambarawa
merupakan salah satu destinasi wisata sejarah andalan di Kabupaten
Semarang yang menawarkan wawasan tentang dunia perkeretaapian
serta pengalaman naik kereta api jaman dahulu.

kepada wartawan pada Minggu
(6/3).
Bima melanjutkan, Pemkot Bogor juga berencana
membangun terminal batas
kota, hal ini sejalan dengan
program transportasi dalam
mempercepat konversi angkot.
Sebab, target di tahun 2024 angkot di pusat kota hilang. Oleh
karena itu sangat diperlukan
pengaturan lintas batas wilayah
angkutan antarkota.
“Kalau ada terminal batas
kota akan sangat membantu
kami untuk mengatasi kepadatan arus masuk dari angkotangkot antarwilayah. Ada tiga
jurusan di situ, kurang lebih
1.500 angkot. Sementara di
Kota Bogor dari 3.000 lebih
angkot sudah jauh berkurang,”
jelasnya.
Bima menjelaskan, pembangunan terminal batas kota
ini bisa dikembangkan opsi
lain, karena di simpang Ciawi
tidak hanya untuk keperluan
angkot saja, tetapi ada kebutuhan atau perhatian berbagai moda di situ, seperti bus
AKAP.
“Supaya bisa sinkron kami
arahkan ke pembangunan
Terminal Tipe A di Ciawi,
karena di situ semrawut. Jadi
kemungkinan membangun
Terminal tipe A bisa jadi satu
prioritas utama di situ. Saya
yakin, rencana ini bisa jadi satu
opsi solusi, karena selama ini
terminal Baranangsiang agak
terhambat karena kesimbangan pelayanan transportasi dan
komersial yang belum terselesaikan,” jelasnya.
Masih kata Bima, kalau terminal tipe A ini geser ke Ciawi,
pihaknya akan memberi keleluasaan dengan konsep TOD,
sejalan integrasi dengan LRT

dan Trem di Baranangsiang,
sangat memungkinkan untuk
membantu percepatan Baranangsiang di sana. Bagi Kota
Bogor akan sangat membantu
mengurangi mobilitas di pusat
kota maupun masuk ke kota.
“Ada tiga lahan yang memungkinkan kami bangun,
paling kecil lahan Jasa Marga
ada 1.100 meter, memang
sulit kalau tipe A di situ. Ada
juga lahan 7.000 meter dan
lahan 2,1 hektar. Dua opsi
lahan itu bisa menjadi terminal. Namun, untuk anggaran
pembangunannya, termasuk
pembebasan lahan agak sulit
dibiayai APBD Kota Bogor,
karena sisa masa jabatan dan
masih ada program prioritas
lain yang harus dituntaskan.
Kami sangat mendukung kalau
terminal tipe A di bangun di
situ,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Budi
Setiyadi menyatakan, akan
membantu berkomunikasi
dengan pihak swasta, termasuk
dengan pihak BUMN agar bisa
membantu membangun terminal tipe A terintegrasi dengan
pusat komersil seperti, misalnya hotel dan pasar jika ada
kendala keterbatasan APBD.
“Nanti akan saya sampaikan ke Pak Menteri masalah
pembebasan lahan tidak memungkinkan (APBD). Tapi
menurut saya pusat bisa saja,
seperti pembangunan Flyover
di Brebes. Saran saya Pak
Bima dan Bu Ade bertemu
dengan pak menteri didampingi saya, bahkan dengan
menteri PUPR,” ungkap Budi
yang juga menjabat Direktur
Jenderal Perhubungan Darat
Kemenhub. yan

Bima Arya: Kalau Tren Covid-19
Makin Melandai, PTM Dibuka
BOGOR (IM) - Wali Kota
Bogor, Jawa Barat, Bima Arya
Sugiarto menyatakan masih mempelajari tren penyebaran Covid-19
dalam menentukan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) seluruh jenjang sekolah di daerah ini.
“PTM masih diperpanjang,
tetapi kami masih terus mempelajari tren naik turun ini. Kalau tren
semakin turun, semakin landai,
maka PTM akan kami buka,” kata
Bima Arya di Kota Bogor, Sabtu
(5/3).
Bima meyakini jika kasus positif Covid-19 terus menurun yang
terlihat dari data Dinas Kesehatan
Kota Bogor Satgas Covid-19 maka
akan menghentikan surat keputusan mengenai penghentian PTM
yang diedarkan ke semua sekolah
di daerahnya.
Ia menyampaikan seiring
dengan pembukaan PTM, maka
ruang-ruang publik akan kembali
diaktifkan agar bisa segera digunakan masyarakat.
Menurut data Dinas Kesehatan Kota Bogor, kasus positif
Covid-19 yang pernah mencapai
penyebaran tertinggi selama pandemi ini mencapai 1.177 orang
pada Februari 2022, namun kini
mulai turun ke angka 220 orang
pada Jumat kemarin.
“Satu atau dua minggu ini
trennya semakin landai, maka
normalisasi ruang publik akan
diberlakukan,” katanya.

Bima menyebut dengan jumlah kasus positif Covid-19 yang
melandai, terpantau dari keterisian
tempat tidur yang pada Februari
2022 mencapai 40 persen lebih kini
tinggal sekitar 20 persen.
Data Dinas Kesehatan pada
Jumat (4/3), dari 505 tempat
tidur isolasi untuk pasien positif
Covid-19 bergejala sedang hanya
terisi 128 pasien atau 25,3 persen.
Selanjutnya tempat tidur isolasi bergejala berat dari 156 yang
tersedia terisi 31 orang atau 19,9
persen dan tempat tidur isolasi di
UGD dari 79 yang tersedia hanya
terisi dua orang atau 2,5 persen.
Kepala Dinas Pendidikan
(Kadisdik) Kota Bogor, Hanafi
mengaku masih menunggu kebijakan Satgas Covid-19 melalui surat
edaran selanjutnya terkait status
PTM pada pekan depan. “Saya
masih menunggu Satgas Covid-19
melalui bagian hukum,” ujarnya.
Hanafi mengatakan soal PTM
aturannya tertuang dalam Surat
Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang jadi acuan Pemkot Bogor
dalam menghadapi semester genap
tahun ajaran 2021/2022.
Namun karena ada varian
baru Omicron, maka dikeluarkan
Inmendagri Nomor 6 sampai
10 yang membuat Pemerintah
Kota Bogor mengambil kebijakan
menyetop PTM karena terjadi
lonjakan kasus positif Covid-19
tersebut. gio

